
D i s k u s i a 

 

K bodu 8./ rôzne 

Ing. Mgr. Vladimír Hudec, zástupca firmy SOAR – predstavil projekt ohľadom výstavby 

nájomných bytov v obci, byty by boli trojizbové, dvojizbové – podľa požiadaviek občanov, 

možno keby sa urobil prieskum trhu, zistilo by sa, že o nájomné byty je záujem, máme dobré 

referencie, byty sme stavali na Zákopčí, v Krásne nad Kysucou, v Zakamennom , v Čadci.... 

Nakoniec  p. Hudec skonštatoval, že máme v obci vybudované krásne rodinné domčeky 

  

p. Ing. Alojz Lajčák, poradca pre zariadenie pre seniorov 

k bodu 8./ rôzne 

k zariadeniu pre seniorov - robím poradenstvo pre obce, ktoré by si chceli zriadiť zariadenie 

pre seniorov, je to na vás, či sa chcete pustiť do budovania takéhoto zariadenia, v súčasnosti 

tomu doba praje, bolo by vhodné urobiť demografiu starých ľudí a pouvažovať, či bude takého 

zariadenie v obci využité 

 

p. František Hurik, poslanec OZ 

k bodu 8./ rôzne: 

k materskej škole –  chcem vám povedať, že v súčasnosti robím v Ostrave, v školských 

zariadeniach, kde sa menia detské ihriská, športové zariadenia, hojdačky, šmýkačky, záhradné 

domčeky pre deti, oni to tam vyraďujú, možno, že by sa to dalo ešte použiť pre naše deti 

v škôlke. Mali by sme sa nad tým zamyslieť, v akom stave máme my predškolské zariadenie 

a zmodernizovať ho  

k výstavbe nájomných bytov v obci – mladé rodiny odchádzajú za prácou mimo obec, 

pretože tu nie sú pracovné príležitosti, áno naša obec je vybudovaná, ale skoro všetci, ktorí 

stavali domy pracovali v Ostrave a okolí 

k žiadosti TJ o navýšenie finančných prostriedkov o 3 tis. € - konštatoval, že pokiaľ nebude 

v telovýchovnej jednote štatutár, ktorý bude za všetko zodpovedný, je proti navýšeniu dotácie, 

podľa jeho názoru bolo všetko v dezolátnom stave, toľko buriny, koľko je na ihrisku , to je 

hrozné, veď kto je za to zodpovedný, keď nie je žiaden štatutár, ďalej konštatoval, že v dobe, 

keď robil v TJ on, vtedy tam bol poriadok, futbal bol na úrovni a namiesto pochvaly zožal 

trestné oznámenie 

 

Jozef Kontrík, starosta  

k bodu 8./ rôzne  
- k materskej škole – bol by som rád, ak by sa dali niektoré vyradené veci v školských 

zariadeniach v Ostrave využiť pre naše deti v materskej škole, starosta oslovil pána Huríka, že 

ak má nejaké kontakty a vedel by to zabezpečiť bolo by to len veľké plus pre naše deti, pretože 

záhrada v škôlke je veľká, pekná, tak nech sa využíva 

k zariadeniu pre seniorov –v minulosti sa čakalo na umiestnenie do zariadenia pre seniorov 

veľmi dlho, teraz sa tieto zariadenia predbiehajú v ponuke voľných miest pre seniorov, ponuku 

sme dostali z Makova a Klokočova 

k TJ – starosta skonštatoval, že v TJ je kopec roboty a 0,5 údržbára na to nestačí, aby dal 

všetko do poriadku 

 

p. Homola, zástupca starostu 

k bodu 8./ rôzne 

k nájomným bytom – situácia je v súčasnosti taká, že máme 2 voľné byty v bytovom dome, 

o ktoré nie je záujem, podľa jeho názoru je projekt s nájomnými bytmi momentálne 

nerealizovateľný 



p. Drabina, poslanec OZ 

k bodu 8./ rôzne 

k ZŠ – bol by som rád, keby sa urobil nejaký demografický prieskum ako to bude vyzerať 

v budúcnosti s materskou a základnou školou, naplníme v škôlke a škole triedy ? 

k odpadom –podľa môjho názoru by sme mali nainštalovať kamerový systém  ku 

kontajnerom, aby sme mali prehľad, kto vlastne plní kontajnery, samozrejme, že by to mala 

finančne hradiť obec a nie občan 

ku kontrole čipovaných psov a mačiek– podľa zákona by mali byť očipované všetky psy 

a mačky, pri očkovaní minulý týždeň boli niektoré očipované, ale len tie, o ktoré požiadal 

majiteľ, pri kontrole sa opäť dostaneme do konfliktu s občanom, pretože nie každý má 

peniaze na zaplatenie čipovania 

k čisteniu potoka do Zátoky – čistenie potokov už po obci prebehlo, ale na Zátoku sa ešte 

nedostalo, chcem apelovať na starostu, aby tam poslal aspoň dvoch chlapov, čo by dali do 

poriadku úvozy, ktoré treba zasypať, najmä v miestach, kde je priame ohrozenie, poďme 

predchádzať katastrofe, vyčleňme v rozpočte 10 tis. € na revitalizáciu vodných tokov 

k výstavbe nájomných bytov v obci – treba dať do povedomia ľudí, že sa v obci uvažuje 

s výstavbou nájomných bytov, treba urobiť štúdiu a prieskum trhu, možno bude záujem 

o nájomné byty, len to treba zistiť u občanov 

k domu seniorov v obci –ja by som sa momentálne neprihlásil k alternatíve výstavby domu 

seniorov, pretože neviem aká budúcnosť nás čaká 

k navýšeniu príspevku pre TJ Korňa – prečo nie sú na predloženom vyúčtovaní TJ uvedené 

aj iné príjmy ? 

 

p. Židek, poslanec OZ 

k bodu 8./ rôzne 

k výstavbe nájomných bytov v obci – môj názor je taký, že treba počítať s alternatívou, že 

budeme v budúcnosti stavať nájomné byty, my to tu teraz nevyriešime, bude to  

otázka viacerých sedení a jednaní, treba to spropagovať a v budúcnosti sa možno situácia 

zmení 

 

p. Katarína Staníková, Korňa 710 

k bodu 8./ rôzne 

k žiadosti o prístupovú cestu – ja chcem, aby bola prístupová cesta 5 metrová pre všetkých 

majiteľov ostatných pozemkov a aby to bolo aj tak zapísané a nebolo to využívané na iné 

účely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


